VÄLOMMEN TILL BOETS SKOLA

Vi finns i byn Boet i södra delen av Ödeshögs kommun

58.147750, 14.711306

Boets skola står som ett vägmärke mitt i den lilla orten
Boet. Boet beskrivs på 1940-talet som en mindre centralort
i Stora Åby socken.
Boet var ett livligt samhälle med framförallt lantbrukare
men även många företag med betoning på träindustri. Barnantalet var stort och så uppstod behovet av en skola som
var modern och funktionell. Boets skola byggdes 1952 och
då fanns det elever utspridda lite varstans i bygden. För
barnen var det en fröjd att få undervisning i den nybyggda
skolan med alla moderniteter.
Tiden går fort och samhällsförändringarna med den. År
2017 var Boet inte längre den centralort den en gång varit
och barnantalet hade sjunkit. Skolan lades ned och många
sörjde över att orten förlorat sin centrala punkt.
Till skolan hör en gymnastikhall byggd på 80-talet. Den
fyller en viktig funktion när det gäller friskvård för boende i
området, verksamheten där har drivits av Byalaget med ett
stöd från kommunen.
Kommunen insåg betydelsen för de boende att skolan och
gymnastikhallen fanns kvar. När så Föreningen Boets skola
bildades 2020 i november erbjöd sig kommunen att genom
ett gåvobrev överlåta Boets skola 2:1 med gymnastikhallen
till Föreningen Boets skola. Föreningen är nu inne på andra
året och vi välkomnar gäster att ta del av den intressanta
byggnaden.

Boets skola som besöksmål
Vi erbjuder en dagsutflykt till Boets Skola. Hel eller halv dag
beror på vad ni vill göra.
Vi erbjuder:
•
Guidning av Boet Skola
•
Boulespel
•
Demonstration av modelljärnväg med bildvisning
•
Slöjda din egen smörkniv
•
Filmvisning av ”En bondgård från förr”
•
Besök på lokala företag i Boet
1.
Holavedens Handelshus. Grillkolstillverkning och insamling av produkter från skogen som björksav, älgört,
björkblad som blir till drycker.
2. Vernerssons snickeri, tillverkar bl.a platsbyggda exklusiva kök.
3. ”Lilla Hus” klädbutik på landet
4. Birgers skafferi gårdsbutik med bl.a ostkakor och viltkött
Pris: 350 kr/person inklusive kaffe/te med smörgås och
fikabröd
Lunch kan beställas och kostnad för detta tillkommer.

Boets Skola betyder mycket för Boetbygden. I över 60 år
var det en fungerande skola och därav även en naturlig
träffpunkt för Boetbor vilket vi också vill att den även i fortsättningen ska vara genom att anordna olika trivselaktiviteter som t ex grillkvällar på sommaren. Vi hyr ut våra lokaler
till privatpersoner, föreningar, företag, kursverksamheter
och andra. Du behöver inte ha någon anknytning eller bo i
Boet för att få hyra. Se våra lokaler på vår hemsida
Boetsskola.se
Kontaktuppgifter:
Vill du komma på besök kontakta
Birgitta Widén-Blomberg tfn. 070-2985161
e-post: birgitta.widen.blommberg@gmail.com
Lena Silfver tfn: 0705-131079
e-post: lena.silfver@telia.com
Mia Andersson tfn: 070-2248784
e-post: mis_anderson@homail.com
Eller på föreningens e-postadress: info@boetsskola.se
Besök även vår hemsida Boetsskola.se
Vi finns även på Facebook ”Föreningen Boets skola”

